Conforme Edital n° 01/2011 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Monte Santo/MG, a empresa
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao resultado de recurso referente ao
Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 26/11/2012, ordenado por cargo e nível de escolaridade,
conforme a seguir:
Ensino Fundamental Completo ................... Página 01
Ensino Fundamental Incompleto ................. Páginas 02 e 03
Ensino Médio ............................................ Páginas 04 a 07
Ensino Superior ......................................... Páginas 08 a 13
Ensino Fundamental Completo
Nome
ADRIANA DA SILVA VITÓRIO
ALCÍDIA IZABEL DA SILVA
ALEXANDRA CRISTINA FERRAREZ
ALEXANDRA FERREIRA
APARECIDA DONIZETE MIRANDA
CATIANA APARECIDA AVELINO
MARIA APARECIDA PAULINO
MICHELKE CRISTINA FERNANDES

N° de Inscrição
704
541
2063
2093
431
2096
1710
2039

Cargo

AUX. CONSULTÓRIO
DENTÁRIO

Referente as questões n° 4 a 10 o recurso foi DEFERIDO, houve um equívoco na digitação do gabarito
divulgado em 26/11/2012, que foi retificado.
LAÍS APARECIDA DE AGUIAR
MAGDA DE CARVALHO FERREIRA

1839
1909

AUX. DE MONITOR

Referente as questões n° 4 a 10 o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se as alternativas conforme
gabarito divulgado em 26/11/2012.
Questão 26
Segundo o Art. 133 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de
suas atribuições.
Alternativa A:
a) O servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
O fato de retirar o termo “penal” não deixa a alternativa errada, o que torna a questão sem resposta.
O recurso foi DEFERIDO, portanto a questão foi ANULADA.
PATRICIA APARECIDA AMARAL

826

AUX. ADMINISTRATIVO

Questão 20
Recurso DEFERIDO, pois a questão não possui resposta correta. A questão foi ANULADA.
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1° Fundamental Incompleto
Nome
N° de Inscrição
Cargo
LUIZA HELENA GALHARDO PAULINO
1830
NEUZA DONIZETI PRADELLI PENA
2006
AUX. SERVIÇOS GERAIS
ROSANGELA DONIZETE CUSTÓDIO
177
TEREZINHA VIEIRA PIZETTA
1717
Questão 11
A candidata alega ser incoerente requisitar em uma questão um conteúdo e não estabelecer na própria
composição da prova a mesma sincronia, alegando que numa das alternativas da questão a palavra
oxítona não foi corretamente acentuada e, pleiteando, desta forma, a anulação de toda a questão. Houve
um erro de digitação na palavra oxítona, tendo sido suprimido o acento agudo na vogal i. Entretanto, tal
erro não justifica a anulação de toda a questão, a qual, está correta no que foi solicitado.
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a questão “D” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 13
Houve um erro no enunciado da questão: nas alternativas A, B e D as palavras foram escritas de forma
incorreta e somente na alternativa C as mesmas foram escritas corretamente.
O recurso foi DEFERIDO, portanto a questão foi ANULADA.
Questão 17
A candidata alega que todas as alternativas apresentam substantivos, razão pela qual não haveria
nenhuma frase em que o substantivo foi grifado incorretamente. Trata-se de uma questão em que todas as
alternativas deveriam ser analisadas conjuntamente: na alternativa “A” o substantivo café tem por
qualidade amargo, na alternativa “B” o substantivo Deus tem por qualidade poderoso e na alternativa “D” o
substantivo cachorro tem por qualidade bravo. A única alternativa em que o substantivo grifado não foi,
como as outras questões, associado à sua qualidade é a alternativa “C”, pois o correto a ser grifado seria o
substantivo preço, o qual tem por qualidade alto.
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a questão “C” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 18
A candidata alega que em todas as alternativas as palavras grifadas são adjetivos, razão pela qual não
haveria nenhuma alternativa correta. Houve um erro na digitação da questão.
O recurso foi DEFERIDO, portanto a questão foi ANULADA.
RODRIGO MARTINS MARCEINO

1675

GUARDA

Questão 9
As palavras da alternativa “D” estão classificadas corretamente em ordem alfabética, portanto, o recurso
foi INDEFERIDO e mantém - se a alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 13
Houve um erro no enunciado da questão: nas alternativas A, B e D as palavras foram escritas de forma
incorreta e somente na alternativa C as mesmas foram escritas corretamente.
O recurso foi DEFERIDO, portanto a questão foi ANULADA.
Questão 23
O enunciado pede que divida as bolas de gude igualmente entre Matheus e seus 4 irmãos, ou seja 770
bolas dividido por 5 pessoas = 154, o que confere com a alternativa “D” .
Recurso INDEFERIDO, mantém - se a alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 38
Resolução:
Quádruplo de 522:
522 x 4 = 2.088
Soma do quádruplo mais 522:
2.088 + 522 = 2.610
Recurso INDEFERIDO, mantém - se a alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
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ANA PAULA DE MORAES
254
BENEDITO MENEZES
309
CARLOS EDUARDO NETO
1033
DONIZETE SEBASTIÃO MOREIRA
306
FABIANO JOSÉ AVELAR
2112
MOTORISTA
JOÃO SOARES
1298
MARCELO JUNIOR PEREIRA
185
MARCOS APARECIDO DA SILVA
234
MARCOS FRANCISCO DA SILVA
1693
PAULO SÉRGIO PAVANEL
154
Questão 02
O candidato alega que a questão aborda a fabricação de mel e que, segundo informações de fonte de
pesquisa, o mel é fabricado a partir da captação do néctar e não de pó. A questão deveria ser respondida
à partir da leitura do texto. Trata-se de uma questão de interpretação textual. Segundo o texto, no que se
refere à cigarra: “A mais moça, a cigarra, anunciava o verão, cantando e alegrando a todos, com suas
toadas e seus psius ritmados.”. No que se refere à aranha: “a outra a tecer noite e dia, uma fiandeira”. E
ainda segundo o texto, “uma colhendo o pó das flores para fazer o mel....”, refere-se à abelha (2°
parágrafo).
O recurso foi INDEFERIDO, mantém- se a alternativa “A” conforme divulgado no gabarito.

a)
b)
c)
d)

Questão 03
Na frase: “E lá no seu leito, a moribunda sentenciou:”, a palavra moribunda refere-se à(ao):
Abelha.
Mensageiro.
Mãe da abelha, da aranha e da cigarra.
Cigarra.
O candidato alega que no texto, a palavra “moribunda” refere-se à mãe da abelha, da aranha e da cigarra.
A questão deveria ser respondida à partir da leitura do texto. Trata-se de uma questão de interpretação
textual. Segundo o texto, a palavra “moribunda” refere-se à mãe da abelha, da aranha e da cigarra: o
gabarito foi transcrito de forma errônea, tendo em vista que a alternativa correta e a letra c, entretanto, o
mesmo já foi retificado.
O recurso foi INDEFERIDO, pois a questão divulgada no gabarito em 26/11/2012 já consta como opção
correta a alternativa “C”.
Questão 6
Houve um equívoco ao divulgar o gabarito da questão 06. O recurso foi DEFERIDO, altera – se a questão
para alternativa “B”.
Questão 8
Houve um equívoco ao divulgar o gabarito da questão 08. O recurso foi DEFERIDO, altera – se a questão
para alternativa “C”.
Questão 10
Houve um equívoco ao divulgar o gabarito da questão 10. O recurso foi DEFERIDO, altera – se a questão
para alternativa “B”.
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Nível Médio
Nome

N° de Inscrição

Cargo

BERENICE CRISTIANE SILVA
DAIANE REIS
FERNANDO ERNESTO DA C. ESPÓSITO
MÁRCIA MARIA MIGUEL

1410
1712
84
366

AGENTE ADMINISTRATIVO

Questão 1
No enunciado da questão, o vocábulo “crucial”, isto é, decisivo, determinante para a desunião da família
brasileira, de acordo com o texto, foi “o momento em que se parou de vestir o botijão de gás”. A resposta
deve ser voltada para o comando da questão. No desenvolvimento do texto o autor cita vários fatores que
contribuíram para a desunião da família brasileira, mas o “crucial”, o instante exato da transformação foi
“parar de vestir o botijão de gás”. Deve-se levar em conta que a resposta é a que consta na letra C. A letra
B não expõe o momento “crucial” que desencadeou a desunião da família brasileira.
O recurso foi INDEFERIDO, portanto, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.
Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.
Questão 7
O futuro do subjuntivo indica um futuro hipotético.É usado principalmente em orações condicionais (se…)
e temporais(quando…). Deriva-se da 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo (trocar a
terminação “ram” por “r”): eles fizeram (– “ram”) > fize (+ r) = se eu fizer ou quando eu fizer; eles
trouxe(ram) = quando eu trouxer; eles quise(ram) = se eu quiser…
Veja mais exemplos:
Infinitivo – Pret. Perf. Ind. (3ª plural) = Fut. do Subj. (se ou quando…)
DIZER – Eles disse(ram) = disser
PÔR – Eles puse(ram) = puser
SER e IR – Eles fo(ram) = for
VIR – Eles vie(ram) = vier
VER – Eles vi(ram) = vir
É por isso que o futuro do subjuntivo do verbo VER fica: “se eu vir o filme”; “quando você vir o resultado do
teste”; “quando nos virmos novamente”; “se vocês virem a verdade”…
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em 26/11/2012.
Questão 14
RESOLUÇÃO
Soma das temperaturas: 12,0 + 14,0 + 11,0 + 10,0 + 10,0 + 9,5 + 9,1 = 75,6
Dividir por 7 para obter a média: 75,6 / 7 = 10,8
Questão correta. Resposta: Letra A: 10,8°C
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “A”.
Questão 26
A ALTERNATIVA A ESTÁ CORRETA DE ACORDO COM O ART.9
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou
jurídica;
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA.
Questão 28
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA devido a equívoco de elaboração e conflito com o Art. 30
da Emenda Constitucional 53/2006.
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LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO

739

INSPETOR EPIDEMIOLÓGICO

Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.
Questão 14
RESOLUÇÃO
Soma das temperaturas: 12,0 + 14,0 + 11,0 + 10,0 + 10,0 + 9,5 + 9,1 = 75,6
Dividir por 7 para obter a média: 75,6 / 7 = 10,8
Questão correta. Resposta: Letra A: 10,8°C
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “A”.
ADRIANA FAUSTINO REIS
ANA CLAUDIA PEREIRA
CALIANADRA MENEZES P. SILVA
CECÍLAI MOLINA
EDNA DUARTE B .FERREIRA
ELAINE CRSITINA C. DUATE
ELIZANGELA APARECIDA JUSTIMIANO
ENI FRANCISCA DE O. RIBEIRO
ERICA ROBERTA GONÇALVES
FERNANDA SILVEIRA GONÇALVES
GISLAINE DE CASTRO R. DUARTE
JUCELINA ROGÉRIA PENA

LUANA RIBEIRO LOPES
MARIA AMÉLIA DE O. MARTINS
MARIA LÚCIA O. DE MEDEIROS
NAIARA CRISTINA VALENTIM
NERCI CAETANO DOS REIS
PALOMA DOS REIS VIEIRA
ROSIMEIRE MARIA L. DAMAS
SILVIA APARECIDA DE OLIVEIRA
TATIANA ANGELA GONÇALVES
TATIANA FERREIRA MARTINS
VANESSA DA SILVA A. DUARTE
WELDLEI DE SOUZA SILVA

PROFESSOR MUNICIPAL I

Questão 1
No enunciado da questão, o vocábulo “crucial”, isto é, decisivo, determinante para a desunião da família
brasileira, de acordo com o texto, foi “o momento em que se parou de vestir o botijão de gás”. A resposta
deve ser voltada para o comando da questão. No desenvolvimento do texto o autor cita vários fatores que
contribuíram para a desunião da família brasileira, mas o “crucial”, o instante exato da transformação foi
“parar de vestir o botijão de gás”. Deve-se levar em conta que a resposta é a que consta na letra C. A letra
B não expõe o momento “crucial” que desencadeou a desunião da família brasileira.
O recurso foi INDEFERIDO, portanto, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.
Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.
Questão 5
Em relação ao seu pedido de revisão da questão 5 tendo por base o Edital publicado, esclarecemos que a
parte referente à Semântica engloba homônimos e parônimos, denotação e conotação, sinônimos e
antônimos, e polissemia. A semântica é o estudo da significação das palavras e de suas mudanças de
significação através do tempo ou em determinada época. As figuras de linguagem são estratégias que o
escritor pode se valer para conseguir um determinado efeito na interpretação do leitor e, portanto, estão
dentro do sentido conotativo. São três os tipos de figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de
pensamento e figuras de construção ou de sintaxe. Pelo exposto, o recurso não procede.
Recurso INDEFERDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 7
O futuro do subjuntivo indica um futuro hipotético.É usado principalmente em orações condicionais (se…)
e temporais(quando…). Deriva-se da 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo (trocar a
terminação “ram” por “r”): eles fizeram (– “ram”) > fize (+ r) = se eu fizer ou quando eu fizer; eles
trouxe(ram) = quando eu trouxer; eles quise(ram) = se eu quiser…
Veja mais exemplos:
Infinitivo – Pret. Perf. Ind. (3ª plural) = Fut. do Subj. (se ou quando…)
DIZER – Eles disse(ram) = disser
PÔR – Eles puse(ram) = puser
SER e IR – Eles fo(ram) = for
VIR – Eles vie(ram) = vier
VER – Eles vi(ram) = vir
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É por isso que o futuro do subjuntivo do verbo VER fica: “se eu vir o filme”; “quando você vir o resultado do
teste”; “quando nos virmos novamente”; “se vocês virem a verdade”…
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em 26/11/2012.
Questão 14
RESOLUÇÃO
Soma das temperaturas: 12,0 + 14,0 + 11,0 + 10,0 + 10,0 + 9,5 + 9,1 = 75,6
Dividir por 7 para obter a média: 75,6 / 7 = 10,8
Questão correta. Resposta: Letra A: 10,8°C
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “A”.
Questão 19
Escala: 1 : 160
1 cm no desenho => representa 160 cm
=> 8 m => 800 cm
1 cm ─ 160 cm
x
─ 800 cm
160x = 800 cm
x

800
 5cm
160

=> 6 m => 600 cm
1 cm ─ 160 cm
x
─ 600 cm
160x = 600 cm
600
x
 3,75cm
160
Então as dimensões da sala no desenho são: 5 cm e 3,75 cm28
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 28
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA devido a equívoco de elaboração e conflito com o Art. 30
da Emenda Constitucional 53/2006.
JUCILEI APARECIDA DOS S. ROSA
567
Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.

RECEPCIONISTA

Questão 14
RESOLUÇÃO
Soma das temperaturas: 12,0 + 14,0 + 11,0 + 10,0 + 10,0 + 9,5 + 9,1 = 75,6
Dividir por 7 para obter a média: 75,6 / 7 = 10,8
Questão correta. Resposta: Letra A: 10,8°C
Recurso DEFERIDO, retifica – se para alternativa correta letra “A”.
Questão 26
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA devido a equívoco de elaboração e conflito com o Art. 9° da
Lei de Licitações.
ANGELA MARIA DA SILVA
263
JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA
929
´TEC. AUX. DE ENFERMAGEM
GRAZIELLI JUNQUEIRA
1654
ILZA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
1123
Questão 1
No enunciado da questão, o vocábulo “crucial”, isto é, decisivo, determinante para a desunião da família
brasileira, de acordo com o texto, foi “o momento em que se parou de vestir o botijão de gás”. A resposta
deve ser voltada para o comando da questão. No desenvolvimento do texto o autor cita vários fatores que
contribuíram para a desunião da família brasileira, mas o “crucial”, o instante exato da transformação foi
“parar de vestir o botijão de gás”. Deve-se levar em conta que a resposta é a que consta na letra C. A letra
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B não expõe o momento “crucial” que desencadeou a desunião da família brasileira.
O recurso foi INDEFERIDO, portanto, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.
Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.
Questão 27
Houve equívoco de digitação na questão, não é “reverência” e sim “referência’, portanto o recurso foi
DEFERIDO, questão ANULADA.
Questão 37
A questão não contém resposta correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
DENNYS SOARES RODRIGUES

729

TEC. EM INFORMÁTICA

Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.
Questão 5
Em relação ao seu pedido de revisão da questão 5 tendo por base o Edital publicado, esclarecemos que a
parte referente à Semântica engloba homônimos e parônimos, denotação e conotação, sinônimos e
antônimos, e polissemia. A semântica é o estudo da significação das palavras e de suas mudanças de
significação através do tempo ou em determinada época. As figuras de linguagem são estratégias que o
escritor pode se valer para conseguir um determinado efeito na interpretação do leitor e, portanto, estão
dentro do sentido conotativo. São três os tipos de figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de
pensamento e figuras de construção ou de sintaxe. Pelo exposto, o recurso não procede.
Recurso INDEFERDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 14
RESOLUÇÃO
Soma das temperaturas: 12,0 + 14,0 + 11,0 + 10,0 + 10,0 + 9,5 + 9,1 = 75,6
Dividir por 7 para obter a média: 75,6 / 7 = 10,8
Questão correta. Resposta: Letra A: 10,8°C
Recurso DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “A”.
NILSON DIEGO GUIMARÃES

2009

TEC. FINANCEIRO

Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.
Questão 14
RESOLUÇÃO
Soma das temperaturas: 12,0 + 14,0 + 11,0 + 10,0 + 10,0 + 9,5 + 9,1 = 75,6
Dividir por 7 para obter a média: 75,6 / 7 = 10,8
Questão correta. Resposta: Letra A: 10,8°C
Recurso DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “A”.
JOÃO PAULO TREVIZANI

43

VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO

Questão 4
Recurso DEFERDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.
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Nome
PATRICIA LODI CHAGAS

Nível Superior
N° de Inscrição
286

Cargo
ADVOGADO I

Questão 1
A questão está conforme o apresentado no texto, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “B”conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “A”.
Questão 17
A candidata pleiteia a anulação da questão tendo em vista que não se mencionou como modalidades de
licitação o pregão, na alternativa B, o que acabou por gerar dúvidas. Houve a supressão da palavra pregão
na alternativa B da questão, o que acabou por gerar duas respostas incorretas, sendo elas as alternativas
B e D. Tendo em vista que a questão possui duas alternativas incorretas, o recurso foi

DEFERIDO, questão ANULADA.
Questão 18
A alternativa “B” está correta haja vista que a dispensa de licitação apenas pode ocorrer nos casos
elencados no artigo 24 da Lei 8666/93. Conforme afirma a alternativa B, a regra é a realização da licitação,
sendo a dispensa exceção, conforme explicitado na Lei 8666/93. A dispensa da licitação ocorre nas
hipóteses descritas no art.24, os quais podem ser contratados através de outros procedimentos e que
nestes casos se mostram mais convenientes à Administração Pública.
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 21
21. Acerca da vigência e da eficácia da norma legal, é correto afirmar, EXCETO:
a) ( ) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de
oficialmente publicada.
Decreto Lei 4657, 4 de setembro de 1947
Art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada.
Se a lei não especificar o prazo para que a mesma entre em vigor (vacatio legis), teremos por base
este artigo da LICC, que determina que entre em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada.
b) ( ) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
Decreto Lei 4657, 4 de setembro de 1947
Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
Exceto as leis de caráter temporário que já trazem expressas o tempo de sua validade, as leis
brasileiras têm caráter permanente, ou seja, seguem em vigor até que se publique uma outra lei
que a modifique ou revogue.
c) ( ) A lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, uma vez que é permitido
pelo sistema jurídico pátrio o fenômeno denominado repristinação.
Alternativa INCORRETA, conforme:
REPRISTINAÇÃO
Por JUNIOR MARIANO (SC) em 11-08-2011
A repristinação ocorre quando uma lei é revogada por outra e posteriormente a própria norma
revogadora é revogada por uma terceira lei, que irá fazer com que a primeira tenha sua vigência
reestabelecida caso assim determine em seu texto legal. A lei revogada não se restaura apenas
por ter a lei revogadora perdido a vigência, pois a repristinação só é admitida se for expressa.
A repristinação pode ser compreendida como uma restauração, ou seja, uma forma de se voltar a
uma passada estrutura ou situação jurídica.
d) ( ) As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Decreto Lei 4657, 4 de setembro de 1947
Art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada.
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§ 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Como as correções às leis passam pelo mesmo processo de criação de uma lei, equiparam-se elas
a uma lei nova.
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a questão “C” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 25
O recurso foi DEFERIDO por conter equívoco de digitação. Na alternativa “A”, a palavra empregado deveria ser
empregador, portanto a questão foi ANULADA.
DONATO CÉSAR ALMEIDA
MAICON RUAN XUMERLE
RODRIGO DIAS FLAUZINO

1653
1696
1871

ADVOGADO II

Questão 1
A questão está conforme o apresentado no texto, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “B”conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica– se a questão para alternativa “A”.
Questão 3
Houve um equívoco ao divulgar o gabarito. Recurso DEFERIDO, retifica– se a questão para alternativa
“A”.
Questão 8
É preciso estar atento ao enunciado, que salienta a escolha da opção certa. Logo, a alternativa “c” deve
ser assinalada, pois as duas construções estão corretas.
Concordância verbal empregada nas expressões que denotam quantidade:
Quando o sujeito for representado por expressões, como:
- “a parte de”, “a maioria de”, “metade de”, “grande parte de” seguida de substantivo plural > verbo no
singular ou no plural: Uma parte dos empregados preferiu (ou preferiram) férias coletivas.
(ROBERTO, Willian; COCHAR, Thereza. Português: Linguagens. São Paulo: Atual Editora, 2009.
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a questão “C” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 17
A candidata pleiteia a anulação da questão tendo em vista que não se mencionou como modalidades de
licitação o pregão, na alternativa B, o que acabou por gerar dúvidas. Houve a supressão da palavra pregão
na alternativa B da questão, o que acabou por gerar duas respostas incorretas, sendo elas as alternativas
B e D.
Tendo em vista que a questão possui duas alternativas incorretas, o recurso foi DEFERIDO , questão
anulada.
Questão 21
21. Acerca da vigência e da eficácia da norma legal, é correto afirmar, EXCETO:
A () Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois
de oficialmente publicada.
Decreto Lei 4657, 4 de setembro de 1947
Art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada.
Se a lei não especificar o prazo para que a mesma entre em vigor (vacatio legis), teremos por base
este artigo da LICC, que determina que entre em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada.
B () Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
Decreto Lei 4657, 4 de setembro de 1947
Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
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Exceto as leis de caráter temporário que já trazem expressas o tempo de sua validade, as leis
brasileiras têm caráter permanente, ou seja, seguem em vigor até que se publique uma outra lei
que a modifique ou revogue.
C () A lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, uma vez que é permitido
pelo sistema jurídico pátrio o fenômeno denominado repristinação.
Alternativa INCORRETA, conforme:
REPRISTINAÇÃO
Por JUNIOR MARIANO (SC) em 11-08-2011
A repristinação ocorre quando uma lei é revogada por outra e posteriormente a própria norma
revogadora é revogada por uma terceira lei, que irá fazer com que a primeira tenha sua vigência
reestabelecida caso assim determine em seu texto legal. A lei revogada não se restaura apenas
por ter a lei revogadora perdido a vigência, pois a repristinação só é admitida se for expressa.
A repristinação pode ser compreendida como uma restauração, ou seja, uma forma de se voltar a
uma passada estrutura ou situação jurídica.
D () As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Decreto Lei 4657, 4 de setembro de 1947
Art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada.
§ 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Como as correções às leis passam pelo mesmo processo de criação de uma lei, equiparam-se elas
a uma lei nova.
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a questão “C” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
FLAVIA PIMENTA A. DOS SANTOS
1536
ARQUITETO
Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se a alternativa para a letra “A”.
DANIELA APARECIDA DAMS
NATÁLIA ALVES GONÇALVES

104
2013

ASSISTENTE SOCIAL

Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se a alternativa para a letra “A”.
Questão 17
A candidata pleiteia a anulação da questão tendo em vista que não se mencionou como modalidades de
licitação o pregão, na alternativa B, o que acabou por gerar dúvidas. Houve a supressão da palavra pregão
na alternativa B da questão, o que acabou por gerar duas respostas incorretas, sendo elas as alternativas
B e D.
Tendo em vista que a questão possui duas alternativas incorretas, o recurso foi DEFERIDO, questão
ANULADA.
Questão 28
O gabarito deverá ser alterado para LETRA B, tendo em vista que o texto está parcialmente correto. A
primeira frase do texto está correta pois todas as doenças citadas são evitáveis pela vacinação. A segunda
frase está incorreta pois afirma que todos os adultos devem ser imunizados pelo tétano, difteria e
pneumococo entretanto, a vacina Pneumocócica 23 está indicada apenas para pessoas acima de 60
anos. A vacina contra difteria e tétano (dT) é indicada para todos os adultos. (Fonte: Portaria 3318/2010,
Ministério da Saúde)
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “B”.
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ADRIANA NEVES RIGOBELLO
ADRIANO JOSÉ MOREIRA
KARINA MAYRA DE Q. BRITO
MARÍLIA ALVES FERREIRA
TERESA CRISTINA MAZZARO

370
195
344
167
451

CIRURGIÃO DENTISTA

Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica-se o gabarito para a letra “A”.
Questão 28
O gabarito deverá ser alterado para LETRA B, tendo em vista que o texto está parcialmente correto. A
primeira frase do texto está correta pois todas as doenças citadas são evitáveis pela vacinação. A segunda
frase está incorreta pois afirma que todos os adultos devem ser imunizados pelo tétano, difteria e
pneumococo entretanto, a vacina Pneumocócica 23 está indicada apenas para pessoas acima de 60
anos. A vacina contra difteria e tétano (dT) é indicada para todos os adultos. (Fonte: Portaria 3318/2010,
Ministério da Saúde)
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “B”.
JOÃO ROMEU SILVA

1167

CONTADOR

Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, portanto a resposta da questão deve ser retificada para a letra “A”.
Questão 4
A pergunta não possui duas classificações. De antemão, já explicita que as palavras apresentadas
formam uma oração e que tipo de oração é essa. Segundo o dicionário Michaelis, oração é conjunto de
palavras que expressam um pensamento completo, como o da questão.
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a questão “A” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 27
Houve um equívoco na formulação da questão, portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA.
LUCIANO ROSA DA SILVA

1789

ENGENHEIRO CIVIL

Questão 4
O enunciado não quer saber se o fragmento é oração ou período. De antemão, já explicita que as palavras
apresentadas formam uma oração e que tipo de oração é essa. Segundo o dicionário Michaelis, oração é
conjunto de palavras que expressam um pensamento completo, como o da questão.
Recurso INDEFERIDO para anulação, mantém – se a questão “A” conforme divulgado no gabarito em
26/11/2012.
BRUNA CRISTINE P. FALBO
618
IONARA BAQUIÃO
430
ENFERMEIRO II
GABRIELA BERNARDES
777
ROSÂNGELA A. BOLLOTI
Questão 1
A questão está conforme o apresentado no texto, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “B”conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se a alternativa para a letra “A”.
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Questão 8
É preciso estar atento ao enunciado, que salienta a escolha da opção certa. Logo, a alternativa “c” deve
ser assinalada, pois as duas construções estão corretas.
Concordância verbal empregada nas expressões que denotam quantidade:
Quando o sujeito for representado por expressões, como:
- “a parte de”, “a maioria de”, “metade de”, “grande parte de” seguida de substantivo plural > verbo no
singular ou no plural: Uma parte dos empregados preferiu (ou preferiram) férias coletivas.
(ROBERTO, Willian; COCHAR, Thereza. Português: Linguagens. São Paulo: Atual Editora, 2009.
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a questão “C” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 28
O gabarito deverá ser alterado para LETRA B, tendo em vista que o texto está parcialmente correto. A
primeira frase do texto está correta pois todas as doenças citadas são evitáveis pela vacinação. A segunda
frase está incorreta pois afirma que todos os adultos devem ser imunizados pelo tétano, difteria e
pneumococo entretanto, a vacina Pneumocócica 23 está indicada apenas para pessoas acima de 60
anos. A vacina contra difteria e tétano (dT) é indicada para todos os adultos. (Fonte: Portaria 3318/2010,
Ministério da Saúde)
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “B”.
Questão 38
Todas as proposições encontram-se corretas. De acordo com a literatura científica a desinfecção é o
processo que elimina todos os microorganismos ou objetos inanimados patológicos, com exceção dos
endósporos bacterianos, não obstante o tipo de desinfecção utilizado. Fonte: KALIL,E. M.;COSTA,A.J.F.
Desinfecção e Esterilização. Acta Ortop. Brasil 2(4) - OUT/DEZ,1994
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
Questão 40
O gabarito da questão mantém-se como letra A já que esta alternativa encontra-se incorreta pois o dreno
de tórax não deve ser clampeado (pinçado), durante o transporte do paciente. A alternativa D não poderia
ser a resposta já que a ordenha dos drenos é recomendada na presença de coágulos entretanto muitas
instituições não apoiam a ordenha por causa do aumento da pressão intrapleural que ela provoca. Fonte:
BRUNNER, Prática de Enfermagem, Sétima Edição, 2003, pgs 256 a 261)
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no gabarito em 26/11/2012.
ADRIELI GUERZONI
835
LAURA LONGO DE OLIVEIRA
1099
FISIOTERAPEUTA I
ROSELI BARBOSA DO CARMO
663
Em relação ao questionamento do item 4.2.7 e 4.2.8 recurso INDEFERIDO, haja vista que o edital foi
disponibilizado com a antecedência legal.
Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se a alternativa para a letra “A”.
Questão 4
O enunciado não quer saber se o fragmento é oração ou período. De antemão, já explicita que as palavras
apresentadas formam uma oração e que tipo de oração é essa. Segundo o dicionário Michaelis, oração é
conjunto de palavras que expressam um pensamento completo, como o da questão.
Recurso INDEFERIDO para anulação, mantém – se a questão “A” conforme divulgado no gabarito em
26/11/2012.
Questão 28
O gabarito deverá ser alterado para LETRA B, tendo em vista que o texto está parcialmente correto. A
primeira frase do texto está correta pois todas as doenças citadas são evitáveis pela vacinação. A segunda
frase está incorreta pois afirma que todos os adultos devem ser imunizados pelo tétano, difteria e
pneumococo entretanto, a vacina Pneumocócica 23 está indicada apenas para pessoas acima de 60
anos. A vacina contra difteria e tétano (dT) é indicada para todos os adultos. (Fonte: Portaria 3318/2010,
Ministério da Saúde)
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “B”.
12

PAULA SILVIA DE PARIZ

2038

MÉDICO CLINICO GERAL

Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se a alternativa para a letra “A”.
Questão 28
O gabarito deverá ser alterado para LETRA B, tendo em vista que o texto está parcialmente correto. A
primeira frase do texto está correta pois todas as doenças citadas são evitáveis pela vacinação. A segunda
frase está incorreta pois afirma que todos os adultos devem ser imunizados pelo tétano, difteria e
pneumococo entretanto, a vacina Pneumocócica 23 está indicada apenas para pessoas acima de 60
anos. A vacina contra difteria e tétano (dT) é indicada para todos os adultos. (Fonte: Portaria 3318/2010,
Ministério da Saúde)
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “B”.
NARA CRISTINA DE F. LIMA
925
NUTRICIONISTA
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
949
Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se a alternativa para a letra “A”.
Questão 30
Bibliografia conflitante. Na Portaria nº 104 de 25 de janeiro de 2011 não indica a caxumba como de
notificação compulsória, porém há uma Resolução Estadual nº 3244 que acrescentou a caxumba na
relação de doenças de notificação compulsória no estado, portanto a questão deve ser nula.
O recurso foi DEFERIDO, portanto a questão foi ANULADA.
Questão 31
Houve equívoco na formulação da questão, o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA.
ANA BEATRIZ MAFRA PAULINO
700
PSICÓLOGO
Questão 2
A expressão “seus olhos eram doces e mendigos” foi elaborada utilizando o sentido conotativo, o qual
apresenta sentido figurado.
O recurso foi DEFERIDO, retifica – se a alternativa para a letra “A”.
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